
วาระนัดหมายงาน และมอบหมายงาน 
ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ประจ าเดือน ตุลาคม  2562 
********......................******** 

 Update: (๑๐/๑๐/๒๕๖๒ ๐๙:๓๙:๐๗ น.) 

วัน เวลา วาระงาน สถานที ่
เครื่อง 
แต่งกาย 

หมายเหตุ 

อังคาร 
1 

09.00 น. 
ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดใช้งานหน้า
ระบบใหม่ (e-Plan) 

ห้องประชุม สถจ.มส.  ผอ.สาโรจน ์

13.09 น. ร่วมต้อนรับผู้ว่าฯ (นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย)์ จวนผู้ว่าฯ ชุดพื้นเมือง/ชุด
สุภาพ 

 

พุธ 
2 

     

พฤหัสบด ี
3 07.30 น. ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์ิฯ จวนผู้ว่าฯ 

ชุดพื้นเมือง/
ชุดสุภาพ 

 

ศุกร ์
4 

 เวรประจ าศูนยด์ ารงธรรม จ.มส.   ผอ.สาโรจน ์

09.00 น. 

พิธีเปิดงานมหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE 
จ.มส. ปี 2562 และ ลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER 
ONE 

หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
แม่ฮ่องสอน 

ชุด TO BE 
NUMBER 
ONE 

ผอ.สาโรจน ์

เสาร ์
5 

19.30 น. พิธีเปิดกิจกรรมการจัดนิทรรศการดนตรีนานาชาต ิ ลาน View Point Pai อ.ปาย  ผอ.สาโรจน ์

อาทิตย์ 
6      

จันทร์ 
7      

อังคาร 
8 

09.30 น. ประชุมรับมอบนโยบายผู้ว่าฯ 
(นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย)์ 

ห้องประชุมขุนลุมประพาส เครื่องแบบสี
กากี ต้นสังกัด 

ผอ.สาโรจน ์

พุธ 
9 

18.30 น. 
พิธีเปิดงานประเพณีปอยเหลินสิบเอ็ด         
ประจ าปี 2562 

เวทีหน้าส านักงาน  ทม.เมือง
แม่ฮ่องสอน 

ชุดพื้นเมือง ผอ.สาโรจน ์

พฤหัสบด ี
10 

08.30 น. 

พิธีมอบวุฒิบัตร และประชุมคณะกรรมการ
ขับเคลื่อน คณะอนุฯและคณะท างาน โครงการเพิม่
ทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนฯ 
(สนง.ศึกษาธิการ จ.มส.) 

สนง.พัฒนาฝีมือแรงงาน มส.  

 

09.30 น. 
ประชุมเพื่อรับมอบนโยบาย จากรฐัมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนสั 
พรหมเผ่า) 

ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูแมฮ่่องสอน จ ากัด 

เครื่องแบบ
ข้าราชการ/ 
ชุดสุภาพ 

ผอ.สาโรจน ์

11.39 น. 
พิธีเปิดศูนย์เรียนรูด้้านกาแฟในโครงการ 
ผู้ประกอบการ OTOP รายใหม่ (Start up) “สุข 
คอฟฟี”่ 

ร้านกาแฟ “สุข คอฟฟี”่        
อ.แม่ลาน้อย  

มอบ         
ทถอ.แม่ลาน้อย 

ศุกร ์
11 09.00 น. 

ประชุมโครงการพัฒนาเพื่อเสรมิความมั่นคงเฉพาะ
พื้นที่ภาคเหนือตอนบน เพื่อป้องกันและแก้ไขปญัหา
หมอกควันไฟป่าฯ (สนง.จังหวัด.) 

ห้องประชุมผดุงม่วยต่อ  มอบคุณประพิณ 

 



วาระนัดหมายงาน และมอบหมายงาน 
ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ประจ าเดือน ตุลาคม  2562 
********......................******** 

 Update: (๑๐/๑๐/๒๕๖๒ ๐๙:๓๙:๐๗ น.) 

วัน เวลา วาระงาน สถานที ่
เครื่อง 
แต่งกาย 

หมายเหตุ 

เสาร ์
12 

     

อาทิตย์ 
13 

 

06.00 น. พิธีท าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร         
มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

วัดพระธาตดุอยกองม ู เครื่องแบบปกติ
ขาว/ชุดสุภาพ
โทนสีเหลือง 
 

มอบคุณประพิณ/
กง.กม. ร่วม 
*กง.กง.จัดเตรียม
ของตักบาตร 

08.30 น. พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เนื่องในวัน
คล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรม     
ชนกาธิเบศร มหาภมูิพลอดลุยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร 

หอประชุมสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครู แมฮ่่องสอน 

เครื่องแบบปกติ
ขาว/ชุดสุภาพ
โทนสีเหลือง 

มอบคุณประพิณ/
กง.สส./กง.กง. 
ร่วม 
*กง.กง.จัดเตรียม
พวงมาลา 

 กิจกรรมจติอาสาพัฒนาปรับปรุงภมูิทัศน์       
ท าความสะอาด ล าน้ าคคูลอง 

  มอบคุณประพิณ 

18.30 น. พิธีจุดเทียนเพ่ือน้อมร าลึกในพระมหากรณุาธิคณุ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร         
มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

หอประชุมสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครู แมฮ่่องสอน 

เครื่องแบบปกติ
ขาว/ชุดสุภาพ
โทนสีเหลือง 

มอบคุณประพิณ/
กง.บถ./ฝ่าย บห. 
ร่วม 
*กง.กง.จัดเตรียม
เทียน 

จันทร์ 
14 

     

อังคาร 
15 

09.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการ (สนง.จังหวัด) 

ห้องประชุมขุนลุม
ประพาส 

 ผอ.สาโรจน ์

พุธ 
16 

     

พฤหัสบด ี
17 

   
 

 

ศุกร ์
18 

08.00 น. 
กิจกรรมจติอาสาพัฒนาปรับปรุงภมูิทัศน์       
ท าความสะอาด ศาสนสถาน 

วัดป่าถ้ าวัว 
 ผอ.สาโรจน ์

13.30 น. 
ประชุมงานอัญเชิญพระบรมสารีรกิธาตุจาก 
ประเทศศรีลังกา 

ห้องประชุมขุนลุม
ประพาส 

 มอบคุณธีรศักดิ ์

เสาร ์
19 

  
 

  

อาทิตย์ 
20 

     

จันทร์ 
21 

     

 



วาระนัดหมายงาน และมอบหมายงาน 
ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ประจ าเดือน ตุลาคม  2562 
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วัน เวลา วาระงาน สถานที ่ เครื่องแต่งกาย หมายเหตุ 

อังคาร 
22 

     

พุธ 
23 

06.00 น. พิธีท าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล 
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ัว 

วัดจองค าอารามหลวง เครื่องแบบปกติขาว/
ชุดสุภาพโทนสีชมพ ู

มอบคุณประพิณ/
กง.บถ.ร่วม 
*กง.กง.จัดเตรียม
ของตักบาตร 

08.00 น. พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เนื่อง
ในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

พระบรมราชานุสาวรีย์ 
พระบาทสมเด็จ            
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ัว 
ศาลากลางจังหวัด 

เครื่องแบบปกติขาว 
สวมหมวก/ชุดสุภาพ
โทนสีชมพ ู

มอบคุณประพิณ/
กง.กม./ฝ่าย บห. 
ร่วม 
*กง.กง.จัดเตรียม
พวงมาลา 

09.00 น. กิจกรรมจติอาสาพัฒนาปรับปรุงภมูิทัศน์       
ท าความสะอาด ระบบสาธารณูปโภค
พื้นฐาน 

สวนสาธารณะหนองจองค า ชุดจิตอาสา/ชุดสภุาพ
โทนสีเหลือง 

มอบ ผอ.นคร 

18.30 น. พิธีจุดเทียนเพ่ือน้อมร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคณุพระบาทสมเด็จ               
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ัว 

พระบรมราชานุสาวรีย์ 
พระบาทสมเด็จ            
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ัว 
ศาลากลางจังหวัด 

เครื่องแบบปกติขาว 
สวมหมวก/ชุดสุภาพ
โทนสีชมพ ู

มอบคุณประพิณ/
กง.สส./กง.กง. 
ร่วม 
*กง.กง.จัดเตรียม
เทียน 

พฤหัสบด ี
24 

10.00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการด าเนินการฝึกอบรมเพื่อ
ประยุกต์ใช้แนวพระราชด าริในพื้นที่ที่มีปัญหา
การค้าและการล าเลียงยาเสพติด 

ห้องประชุม 3 ช้ัน 3 อาคาร
อ านวยการ ศาลากลางจังหวัด
เชียงใหม ่

 
ผอ.สาโรจน ์

ศุกร ์
25 

09.00 น. ประชุมหารือข้อราชการ สถ. ประจ าเดือน 
ตุลาคม 2562 

ห้องประชุม 5501 สถ. ชุดสุภาพ ผอ.สาโรจน ์

09.00 น. ประชุมหารือข้อราชการ สถ. ประจ าเดือน 
ตุลาคม 2562 

ห้องประชุม สถจ. มส. ชุดสุภาพ  

เสาร ์
26 

     

อาทิตย์ 
27 

     

จันทร์ 
28 

     

อังคาร 
29 

08.30 – 
16.30 น. 

ประชุม ก.อบต. และ ก.ท.จ.แมฮ่่องสอน 
ครั้งท่ี 10/2562 ห้องประชุมผดุงม่วยต่อ   

พุธ 
30 

09.30 น. 
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

ห้องประชุมขุนลุมประพาส 
เครื่องแบบสีกากีคอ
พับแขนยาว 

ผอ.สาโรจน ์

พฤหัสบด ี
31 

09.30 น. ประชุมผู้บริหารและปลดั อปท. ห้องประชุมขุนลุมประพาส   

 


